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Mededeelingen over Syrphidae (Dipt.)

door

P. H. VAN DOESBURGSr.

Opgedragen aan Dr D. Mac G i 1 1 a v r y, die lang

geleden, in de bijeenkomsten der Amsterdamsche
Insectenclub, mij —als zoo velen anderen —de
liefde tot de Entomologie heeft bijgebracht en aan-
gemoedigd.

In het nu bijna afgeloopen vangseizoen 1946 heb ik vrijwel al

mijn vrijen tijd kunnen besteden aan het opsporen en vangen van
Syrphiden ; het resultaat ervan —een achttal nieuwe soorten voor

de Nederlandsche fauna o.a. —moge ik hierbij aanbieden als mijn

bijdrage tot den Feestbundel.

ChÜosia chrysocoma Meig. Epen (L.) 25-5-1946, 1 $, zonnend
op een varenblad in het Onderste Bosch.

Chilosia barbata Lw. Faun. nov. spec. Geulhem 23-6-1946. Ik

ving 4 ^ S iCn 2 $ ? van deze soort. Oogen en epistoma zijn dui-

delijk behaard, arista pubescent, pooten met gele knieën en uit-

einden der schenen. Zijden van den thorax over den vleugelwortel

met borstels ; evenzoo de rand van het schildje, doch hier vallen ze

tusschen de lange randbeharing weinig op.

Neoascia geniculata Meig. Faun. nov. spec. Bussum 11-7-1946.

Ik vond ze op de bermen langs de Karnemelksloot, meest in Boter-

bloemen. De soort kan met zekerheid van de andere Neoascia's

onderscheiden worden door het ronde, nauwelijks langer dan breede

3de sprietlid en doordat aan alle pooten de laatste 2 tarsen zwart

zijn. Het 2de segment van 't abdomen is aan de zijden achter de

basis iets ingebogen ; het 3de segment bij de $ $ met een breeden
gelen band aan den voorrand, bij de ? ? ongevlekt. De vleugels

zijn glashelder.

N. geniculata schijnt daar ter plaatse niet zeldzaam te zijn. Ik

kwam thuis met 12 Neoascia's ; hiervan waren 3 floralis Meig. en

9 geniculata s, nl. 4 $ $ en 5 $ ? ; 1 $ ging bij het prepareeren

verloren.

Onze 4 soorten van Neoascia zijn met Lundbeck gemakkelijk

uit elkaar te houden ; met Sack, die o.a. van het verloop van tm
gebruik maakt, kwam ik er nooit uit. Voor hen, die Lundbeck
niet tot hun beschikking hebben, geef ik hier zijn tabellen eenigs-

zins verkort weer :

1. Dwarsaders donker gezoomd; 3de sprietlid minstens 2 x zoo

lang als breed podagrica

Dwarsaders niet gezoomd; 3de sprietlid korter 2
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2. 3de sprietlid zeer kort, bijna rond ; alle pooten met 2 zwarte
eindtarsen geniculata

3de sprietlid langer ; fronttarsen alle bleek 3

3. 2de segment van 't abdomen aan de zijden ingebogen, 't smalst

dus achter de basis dispar

2de segment vanaf de basis rechtlijnig verbreed, 't smalst dus
aan de basis floralis

Platychirus sticticus Meig. Faun. nov. spec. Geulhem 23-6-1946,

1 S . Deze soort lijkt wel wat op een kleine P. albimanus F., doch
de voorpooten zijn geheel anders : schenen en tarsen zijn nauwe-
lijks verbreed. De soort is bekend uit Denemarken, Engeland en

Duitschland, doch schijnt overal uiterst zeldzaam te zijn. L u n d -

beek kende in totaal maar 12 exx. uit Europa, waarbij 1 Î. Hij

geeft als lengte op 5,5 tot ongeveer 6 mm. Ver rail 6.5 mm., de

,, kleine" Sack zegt 6,5 mm., de ,,groote " Sack laat ze weer in-

krimpen van 5,5 tot 6 mm. ! Mijn ex. is goed 7 mm.
Epistrophe annulata Zett. Faun. nov. spec. Baarn 29-5-1943, 1 2 .

Destijds dit ex. met den
,
»kleinen " Sack determineerend, kwam

ik op E. vittigera 'Zett., doch dit bevredigde niet geheel, daar vit^

tigera geheel zwarte sprieten moest hebben, terwijl mijn ex. duidelijk

de basis der sprieten en de onderzijde van 't 3de lid oranje had.

Dezen zomer kreeg ik de beschikking over V e r r a 1 1 en de deter-

minatie hiermede leidde regelrecht en zonder twijfel naar annulata.

Sack vermeldt annulata niet voor Duitschland en Lundbeck
vittigera niet voor Denemarken. Beide soorten schijnen tot de zeld-

zaamheden te behooren.

Epistrophe lineola "Zett. behoort met annulata en vittigera tot de

groep van kleine Epistrophe s met zwarte middelstreep op het epi-

stema. Van deze schijnt lineola de minst zeldzame te wezen ; ik be-

zit er nu 7 exx. : 4 5 5 en 2 9 9 uit Baarn, 1 $ uit Leuvenum.
Behalve 1 ex., dat ik 21/8 '46 te Baarn ving, vallen alle data tus-

schen 26/6 en 8/7. Ook de 2 exx. die Dr. van Ooststroom
uit Zuid-Limburg vermeldt, werden verzameld in de periode van

3/7 tot 10/7. Omstreeks het eind van Juni schijnt men dus de

meeste kans te hebben ze te vangen.

Leucozona lucorum L. Te Epen ving ik 21 en 25-5-'46 2 $ S

op Veronica.

Syrphus annulipes Zett. Faun. nov. spec. Baarnsche Bosch,

23-7-1946, 1 S . Deze soort lijkt veel op een 5. ribesii L., doch de

oogen zijn behaard, de sprieten geheel zwart, de thorax iets glän-

zender, de vleugeladeren duidelijker gebruind, terwijl r4 + 5 over R5
ingebocht is. Een goed veld-kenmerk is nog, dat de buik dezelfde

bandenteekening vertoont als de bovenzijde, alleen is het geel hier

gewijzigd in een grijs-wit en zijn ook de 2 gewone basisvlekken van

de bovenzijde hier uitgebreid tot een breeden band.

Syrphus arcuatus Fall. Deze soort gold tot nu toe als zeer zeld-

zaam. In de coll. De Me ij e r e bevinden zich 2 exx., 1 Haarlem,

V. d. W. 8, en 1 Venlo, v. d. Brandt. Ik ving in totaal nu 13 exx.
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(7 $ $ —6 ? ? ) : te Baarn (7 exx.), Eindhoven (1 ex.) en Epen
(5 exx.), wat toch weer op niet al te groote zeldzaamheid schijnt

te wijzen. Waarschijnlijk worden ze over 't hoofd gezien, want ze

lijken veel op Lasiopticus seleniticus Meig. ; dat de oogen onbe-

haard zijn, ziet men in 't veld niet. Mijn data vallen alle tusschen

15/5 en 18/6.

Syrphus venustus Meig. en Lasiopticus pyrastri L. waren tijdens

mijn verblijf te Epen de meest voorkomende zweefvliegen ; in 't

Onderste Bosch b.v. waren ze gemeen. Unicolor Curt, heb ik niet

gezien.

Eristalis vitripennis Strobl, (apud Lundbeck), Faun. nov.

spec. Baarn, 1-5-1946, 2 9?. Over de juiste determinatie van deze

dieren kan geen twijfel bestaan, dat was de Hr. Piet, wien ik 't

geval voorlegde, met me eens. L u n d b e c k's determinatie-tabel

leidt via : 1. Arista plumose ; 8. Normaly haired species ; 9. Hind
tarsi pale on the basal joints ; 13. Thorax unicolorous, somewhat
shining, hind femora not thickened ; 14. Hind femora pale on the

basal half in the female ; wings w^ith a narrow fascia in the female ;

abdomen in the female not quite shining, —naar E.vitripennisStnohX.

Ze onderscheiden zich van $ î van E. horticola de G., die de
basale helft der femora ook bleek hebben, doordat ook de basale

helft der achtertarsen geel is en de gele vlekken van 't abdomen
glanzend zijn. Bij horticola zijn deze laatste dof. E. rupium F., met
welke Lundbeck vitripennis vergelijkt, zou de achter-femora

van 't ? slechts bleek hebben aan de basis, de vleugels met een

speciaal groote en duidelijke, donkere middenvlek en 't abdomen
geheel glanzend. Dit alles is niet van toepassing op mijn exx., die

ook overigens geheel voldoen aan de beschrijving van L u n d -

bec k's vitripennis Strobl.

Maar op zijn beschrijving laat hij volgen : ,,It is with some hesi-

tation I determine it as vitripennis Strobl, the sole species besides

rupium and alpinus with pale base of hind tarsi; S tr obi's spe-

cimens seem to have the tarsi more pale, and he gives the stigma as

longer than in horticola, which is not the case with my specimens,

but he is seen to have had only few specimens, and I think the

differences are of no consequence." Dit laatste kan ik beamen wat
betreft de stigma's. Niet alleen verschillen bij mijn exx. de stigma's

iets in grootte, doch bij horticola variëeren deze, uiteraard kleine

vlekjes, iets, evenals de geheele donkere teekening.

Mochten de Deensche en onze exx. later blijken niet identiek

te zijn met de exx. van Strobl, die uit de Alpen afkomstig waren,

dan zouden ze tot een onbeschreven, althans onbenoemde soort

behooren.

Hoe dit zij, de vorm blijkt ook in ons land voor te komen, en

tot deze questie definitief is uitgezocht noem ik ze E. vitripennis

Strobl (apud Lundbeck).
Volucella inflata F. Van deze soort was ons tot heden slechts

1 gaaf ? bekend, in de coll. De Me ij e r e, ongeveer 50 jaar ge-
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leden door wijlen Mr. A. H. Maurissen gevangen bij Maas-
tricht. Ik ving 18-6-1946 te Eperheide het eerste Nederlandsche
mannetje van deze soort. Het zat zich vlak na een hevige regenbui

te zonnen op een zuringblad.

Pocota aptformis Schrank. Soestdijk, 20-4-'46, 1 5 op een
bloeienden Prunus. Het dier voldoet geheel aan de beschrijving, die

Lundbeck van P. apilormis geeft, behalve dat de voorste helft

van de thorax eigeel behaard is. Lundbeck zegt van die be-

haring, dat ze "red or yellowish red" is op 't voorste derde gedeelte ;

Verrall noemt ze "tawny or reddish orange on the front two-
thirds" ; en volgens Sack is ,,die dichte pelzartige Behaarung am
Vorderrande des Mesonotums rotgelb oder messinggelb"« Zooais
bij vele hommelachtige vHegen het geval is, schijnt de kleur der
beharing aan variatie onderhevig. De vliegen schijnen overal zeer

zeldzaam te zijn. De Hr. Dr. K a b o s deelde mij mede, dat hij al

eerder een P. apiformis had gevangen in het Gooi, bij Bussum. Mijn
ex. is dus het 2de Nederlandsche.

Penthesilea [loccosa Meig. Faun. nov. spec. Epen, 18-6-1946, 1 9 .

Deze soort lijkt wel wat op P. oxyacanthae Meig., doch het abdo-
men heeft zwarte haren aan, de zijden, vooral van het 2de segment,
een plukje lange, bleeke haren aan de basis-hoeken, terwijl de gele

berijping aan 't uiteinde zich heeft uitgebreid over 't geheele 5de,

4de en een gedeelte van het 3de segment.

Penthesilea asilica Fall, schijnt in het Onderste Bosch te Epen
niet zeldzaam te zijn. Ik ving daar A $ $ en 4 ? $ , 20/22 Mei en
18 Juni 1946, meestal op bloeienden Vuilboom.

Cedoides conopoides L. Epen, 24/25-5-1946, 4^5; Baarn,
23-8-1946, 1 S. Op 24 Mei zag ik 's middags omstreeks 5 uur
aan den ingang van het Onderste Bosch een paartje in copula zitten

op den stam van een beuk, die door de zon beschenen werd. Ik

sloeg ernaar met mijn net en ving alleen het $ . Toen ik een kwar-
tiertje later nog eens ging kijken, zat er weer een $ , dat ik ving.

Den volgenden dag ving ik op dezelfde plek nog 2 $ $ . Toen ik

de plek, iets boven manshoogte, goed bekeek, zag ik, dat ik de
eerste maal het ? met den beugel van mijn net vermorzeld had.

De resten zaten nog tusschen de reten van den stam en schenen

aldus de 5 5 te hebben aangetrokken. Dit moet dan wel door den
geur zijn geschied. Het Baarnsche ex. zag ik op Groeneveld. Het
zat in gezelschap van 2 $ $ van Ferdinandea cuprea Scop, op een

eik, die een paar boorgaten vertoonde, waaronder een bruine vlek

van, zoogezien, opgedroogd plantensap. Toen ik den volgenden

dag weer ging kijken, in de hoop nu eens een $ van C. conopoides

te vangen, zat er wel een groote Hoornaarwesp halfweg wegge-
doken in een der gaten, doch het vrouwtje liet tot nu toe verstek

gaan.

Zelima tarda Meig. Faun. nov. spec. Baarnsche Bosch, 20-7-

1946; 1 ? ; Heemstede (Waterleidingduinen), 28-7-1946, 1 $.

Dit dier lijkt wat kleur betreft, sprekend op Z. segnis L., doch de
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achterdijen zijn zeer zwak bedoornd en korter behaard, de achter-

schenen zijn maar flauw gebogen, niet met een duidehjken knik.

De achter-trochanter van 't $ mist den langen doorn van segnis,

doch vertoont in plaats hiervan een zeer kort uitsteeksel. De gele

teekening is niet zoo helder als bij segnis, op de randen der seg-

menten duidelijk verdonkerd, terwijl het streepje, dat bij segnis van
de basis van 't 2de segment naar beneden loopt, hier verbreed is

tot een zeer duidelijk driehoekje.

Zelima abiens Meig. Hiervan ving ik 9-7-'46 op Groeneveld weer
1 S , het 3de Ned. ex. dus.

Eumerus flavitarsis Zett. Hiervan ving ik, weer op Groeneveld,

doch nu in een geheel ander gedeelte, nl. in het wildernisje achter

den koepel, 2 ? ?, 25 en 31-7-'46 ; en 2 ? ? benevens 1 â op
23-8-'46. In tegenstelling met mijn vangsten van vorige jaar, die

alle laag over den grond vlogen, gedroegen deze zich als gewone
zweefvliegen. Een paar daasden over de braamstruiken rond op de
manier van sommige kleine wespjes, waarna ze op een blad neer-

vielen en rondliepen, zooals Zelima dat doet ; een paar zaten op

de bloemen van Hertshooi. Ik ving van deze soort nu reeds 9 exx..

ze is hier dus niet eens zeldzaam. Wie wil er eens in andere oude
bosschen of oude buitenplaatsen naar zoeken ?

Baarn, 26 Aug. 1946.


